
 املعروف الكتاب يعين ؛الذهين عهود؟ال أي ؛للعهد ))الكتاب(( يف وأل ؛عطيناهأ ))الكتاب موسى وآتينا((

 حرف الواو ))والفرقان(( ؛وعال جل بيده التوراة اهللا كتب لقد ؛مكتوب ألنه كتابا ومسي  ؛التوراة وهو عندكم

 املوصوف؟ ىعل الصفة عطف باب من ولكنه هو أو غريه هو وهل ؛الكتاب ىعل معطوف والفرقان عطف

 ،واجلور العدل وبني ،والباطل احلق بني ا اهللا فرق فرقان التوراة فإن ؛الكتاب نفس هو الفرقان ،الثاين اجلواب

 أيش؟ العطف باب من عطفها يكون هذا ىفعل ؛والفرق التمييز به يكون ما آخر إىل ،اهللا وأعداء اهللا أولياء وبني

 قدر والذي ىفسو  خلق الذي ىاألعل ربك اسم سبح: (( تعاىل اهللا قول أرأيت ،املوصوف ىعل الصفة

  .الصفة ىعل الصفة عطف باب من هذا لكن وجل عز اهللا هو ىفهد قدر والذي)) ىفهد

  ؛اهلداية مسلك تسلكون أي ))وتهتدون(( سبق كما للتعليل هذه لعل  ))تهتدون لعلكم((:  وعال جل يقول 

 فمن ،علم ىموس أوتيه ما ألن وذلك  ؛التوفيق وهداية اإلرشاد هداية: عز وجل اهللا ذكرها اليت هنا باهلداية واملراد

 التوفيق وهداية العلم داية بأيش؟ هنا اهلداية فنفسر ؛وفق ملن عمال يثمر علم وكذلك ؛علم فقد به ىاهتد

   .والعملية العلمية

 اهللا آتاه من وكل ،كتاب آتاه اهللا ألن ؛رسول بل نيب ىموس أن على :أوال ؛فوائد ىعل دليل الكرمية اآلية يف 

  .)) والميزان الكتاب معهم وأنزلنا بالبينات رسلنا أرسلنا لقد: (( تعاىل قال كما رسول فهو كتاب

  .فرقانا تعاىل اهللا مساها حيث التوراة ىعل الثناء :ومنها 

  .اهلداية وهو ىملوس والفرقان الكتاب إيتاء يف احلكمة :ومنها 

 يكون أن البد السبب هل لكن ))تهتدون لعلكم((:  قوله يف التعليل ألجل ،للهداية سبب العلم أن :ومنها 

 العلماء يف جند إننا :قائل يقول أن نقول أن علينا يرد فال هذا ىوعل ؛عنام يوجد قد ؟عنام يوجد قد أو مسببه

 هناك يكون قد لكن ؛بالعلم تقع اهلداية وأن للهداية سبب العلم أن فاألصل وإال مانع لوجود قولن ؟يهتد مل من

 تعاىل قال مث ؛معروف هو كما العلم من تعاىل اهللا أعطاه مبا اإلنسان ينتفع ال أن توجب ارفو ص و عوارض

                                             نقف على هذه

 ملن والتوفيق اهللا شاء ملن والتوفيق حال، كل يف العلم ؟والتوفيق العلم أو العلم هداية هنا ا املراد)) تدون((و

   .يهتدي ال من ومنهم يهتدي من الناس من لكن اهللا؛ شاء

 يعين ))قال وإذ(( ))أنفسكم ظلمتم إنكم قوماي لقومه ىموس قال وإذ(( فقال: أيضا ىأخر  نعمة ذكر مث

 اجلد من القوم إن: يقولون والفقهاء  ؛القبيلة مبعىن ،والقبيلة رهطال مبعىن والقوم ، لقومه ىموس قال إذ واذكروا

 دادوتو  حتببا لقوميةا بوصف حتببا ناداهم  ))قوما ي لقومه الق(( ؛العربية اللغة يف القوم هؤالء ،دون فما الرابع



 ما حقيقة بيانل اجلملة أكد )) أنفسكم ظلمتم إنكم قوماي(( لقومه ينصح اإلنسان ألن هلم ناصح بأنه وإظهارا

 كلتا: (( تعاىل اهللا قال النقص مبعىن األصل يف الظلم ألن ؛حقها أنفسكم نقصتم مبعين )) ظلمتمو(( عليه هم

 من أكثر به يراد قد ولكن ؛األصل هو هذا ؛تنقص نقص،ت يعين))  شيئا منه تظلم ولم أكلها آتت الجنتين

: فقال ؛التوحيد ملخالفة وذلك حقها نقصتموها ))أنفسكم ظلمتم(( هنا إمنا؛ نقص من أكثر به يراد قد ،نقص

 إىل مضاف وهو اختذ، وفعلها مصدر واختاذ ؛العجل اختاذكم بسبب أي للسببية هنا الباء ))العجل باتخاذكم((

 بسبب أنفسكم ظلمتم ؛إهلا: تقديره ؛حمذوف الثاين فعولاملو  ،أول مفعول ))العجل((و فاعل الكاف فاعله

 ا الناس فنت الذي وأنة، صور  ذهب من عجل أنه سبق هذا والعجل  ؛اهللا دون من تعبدونه إهلا العجل اختاذكم

 هذا من اخلالص إىل وسلم عليه اهللا ىصل ىموس فأرشدهم باهللا والعياذ إهلا اختذوه نعم؟ ؛السامري له يقال رجل

 اهللا ىلإ الرجوع معناها واألوبة التوبة ألن ؛ارجعوا مبعىن أمر ))فتوبوا (( ))بارئكم ىإل فتوبوا((: قال العظيم الظلم

 الظلم كان إذا ؛نواهيه واجتناب أوامره بفعل اهللا ىعل باإلقبال اهللا، ىعل باإلقبال تكون والتوبة ؛وتعاىل سبحانه

  .منها واإلقالع برتكها فالتوبة معصية بفعل الظلم كان وإذا ،بفعله التوبة واجب برتك

 اخلالق مبعىن البارئ ألن ؛وتوبيخهم لومهم إلظهار ،ربكم إىل قال وال ،اهللا إىل قال ما))  بارئكم إلي فتوبوا((  

 كقول وهذا بكم يعتين الذي خالقكم وتذرون إهلا العجل تتخذون كيف :يقول فكأنه ؛املعتين خالق املعتين،

 املعتينأيش بعد؟  خالقكم أي ))بارئكم ىإل((  ؛))الخالقين أحسن وتذرون بعال أتدعون: (( همقو ل إلياس

 هذا ىوعل  ))توبواف(( :قوله يف للمجمل تفسري ))قتلواا((: قوله ألن ؛رييةستف هنا الفاء ))فاقتلوا (( ؛بكم

 كل أن املعىن وليس ؛بعضا بعضكم ليقتل أي  )) أنفسكم اقتلوا (( ف؛الوص ذا فتوبوا أي ،للتفسري فالفاء

 واحد كل أي  ))أنفسكم اقتلوا(( :تعاىل قوله معىن إن قال املفسرين من أحد ما. باإلمجاع نفسه يقتل واحد

 وتتخذون تستعدون إنكم املهم ؛أخاه والده ولده اإلنسان يقتل بعضا، بعضكم يقتل :املعىن وإمنا ؛نفسه يقتل

    فهمتم؟ نعم ويقتله اآلخر ىعل يهجم منكم واحد وكل سيوفو  سكاكنيو  خناجر سالحا

 ال قالوا بذلك أمروا ملا إنه :فقيل ؟ظلمة بدون هاراج وقع أو ظلمة يف وقع تلالق هذا هل املفسرون اختلف طيب

 ما شيء هذا صديقه وإىل أخيه وإىل فيقتله أبيه وإىل فيقتله ابنه ىلإ اإلنسان فينظر بعضا بعضنا يقتل أن نستطيع

  .ا وال يدري من قتلبعض بعضهم يقتل ارصف ظلمة عليهم اهللا ىفألق ميكن

 صحة ىعل الداللة يف أبلغ توبتهم، صحة ىعل الداللة يف أبلغ هذا وإن ؛ظلمة بدون جهرا قتلوا إم بل :وقيل 

إذا كان  ألم سينتهون أم ى صلى اهللا عليه وسلم موس ىرأ ملا موأ ؛أمامه واحد أي يقتل نساناإل ،توبتهم

 عنهم يرفع أن وتعاىل سبحانه اهللا إىل ابتهل سينتهون أم ىرأ فلما ؛واحد يبقي ؟ ىيبق من بعضا يقتل بعضهم



 نهإ القرآن ظاهر أن املهم ؛أعلم واهللا أيديهم من سقطت ،أسلحتهم منهم سقطت بل وقيل بالكف فأمروا ؛القتل

 صدق ىعل بالداللة أبلغ وهذا ؛بعضا بعضهم يقتل أن أمروا وأم شيء وال ظلمة حصل ما يعين شيء حصل ما

  .وتعاىل سبحانه اهللا ىلإ ورجوعهم توبتهم

 العجلعبادة  إىل دعوا الذين يعين ؛ارم الربيء يقتل ارم، منكم يءالرب  يقتل رادامل أن إىل بعضهم وذهب 

 داللة فيه ما للمجرم الربيء لتق ألن ؛األول الظاهر لكن أعلم واهللا ؛يقتلون منه تربؤا والذين ؛يقتلون عليه واعكفو 

 عليه قال ؛توبته ىعل يدل ذلك  وال الذنب ىعل مصر وهو يقتل قد اإلنسان ألن ؛ارمني من التوبة صدق ىعل

   نعم أي. ؟والسالم الصالة عليه قال: قلت نعم؟))  بارئكم عند لكم خير ذلكم: (( والسالم الصالة

 :قال اهنو  القتل إليه املشار ،ذلكم ، ))لكم خير ذلكم(() ) بارئكم عند لكم خير ذلكم(( : ىموس قال 

   ؟ذاملا ؟ ذلك: يقل ومل ،))لكمذ((

  .مجاعة شبه ألنه :  الطالب

  مجاعة؟ إىل يشري وال ؛ذلك يقل ملو  ))ذلكم((قال  انتبه خطأال، خطأ  : الشيخ

  .واحد إىل ويشري اجلماعة خياطب:  الطالب

 القتل، وهو مذكر مفرد واحد، إليه شارامل ؛القتل وهو واحد إىل ويشري اجلماعة خياطب  صحيح : الشيخ

 عدم من يعين ))لكم خير(( :قوله)) بارئكم عند لكم خير ذلكم(( قومه وهم قومه، وهم مجاعة واملخاطب

 يف ليس مبا والتفضيل فهمتم؟ ؛شيء منه اآلخر الطرف يف ليس مبا التفضيل من وهذا ؛القتل عدم من أو التوبة

 نو كوي هنا التفضيلاسم  منه حيذف إنه يقول بعضهم لكن ؛ العربية اللغة يف وارد هذا شيء منه خراآل الطرف

 أنفسهم وايقتل و مل ل :قائل يقول هنا فمثال ، نعم؟عليه املفضل تقدير بدونهذا األمر  يف اخلري وجود ىعل دليال

 باب من هذا أن: أحدمها ؛جوابان فيها نقول ؟)) لكم خير ذلكم((: قال فلماذا ؛خري فيه ما خري؟ ذلك يف هل

 وأحسن مستقرا خير يومئذ الجنة أصحاب: (( تعاىل كقوله ؛شيء منه عليه املفضل طرفلل ليس مبا التفضيل

اسم  ليست هنا إنه :يقول وبعضهم ؛خري مستقرهم يف ليس النار أهل أن مع النار أهل من مستقرا خري))  مقيال

((  شيء يف عليه واملفضل املفضل باب من وليس فقط اخلريية يف الشيء هذا وصف فيه بل هذا، ملثل تفضيل

  .)) بارئكم عند لكم خير ذلكم

 ذكر حمط هذا ))عليكم فتاب((: تعاىل اهللا قال: نقول،  وسلم عليه اهللا ىصل قال نقول ما :تعاىل اهللا قال مث 

 اهللا بتوبة ؟شيء بأي نعمةال لكن ؛منه والتوبة الذنب ذكر ))لقومه ىموس قال وإذ(( :األول ألن  ال؟ وال النعمة

 بعد إليه قبلوي الغضب بعد عنه ىيرض أنه معناه عبده ىعل اهللا توبة و )) عليكم فتاب((: قال وهلذا ؛عليهم



 :ال ال ال، أذكر نعمة اهللا إذ قال ؛اهللا مهذا من كال ))فتاب عليكم((أو  أيه نعم؟  ؛عنه واإلعراض عنه التويل

  هذا من كالم اهللا . ))فتاب عليكم((

قبل أي عىن تاب املأو أن  ؛عنكم معرضا كان أن بعد إليكم أقبل تاب؟ معين أيش ))عليكم فتاب((: وقوله

  . مهإلي اهللا لقبومن الزم قبول التوبة منهم ي ؛منكم التوبة قبل ،التوبة

 بعض ويسميه ؛فصل ضمري ،هو ))الرحيم التواب هو اهللا إن(()) الرحيم التواب هو إنه: (( تعاىل اهللا قال مث 

  .واخلرب الصفة بني فصل ألنه ؛لصف ضمريو  عليه، اخلرب العتماد عماد ضمري النحويني

 يعين  ؟يا صاحل  ويش سابقا ذكرناها فوائد ثالث فيه فصلال ضمري يذكرها؟ من فوائد ثالث فيه أن ذكرنا وقد 

                                                                                                     .نعم التوكيد والثالث واحلصر فصلال

 ىعل تدل التواب لكن ،الفعل مطلق ىعل دلت التائب ألن نعم؟ التائب ومل يقل مبالغة،صيغة  ))التواب((: وقوله

 فهو ؛الناس من عليهم يتوب من ثرةلك التوبة وكثري عبده، ىعل توبته ثرةلك التوبة كثري وتعاىل سبحانه واهللا كثرته،

  .التواب صفةال جاءت هلذا ؛توبتهم يكثر الذين الكثريين لألشخاص ويتوب عبده، ىعل املتعددة باملرات يتوب

 تدل لكن مشبهة صفةهنا  ألا ؛للمرحوم الواصلة الرمحة ذو للمرحوم، الواصلة الرمحة ذوا أي ))الرحيم((: وقوله 

  .بالفعل راحم يعين ،رحيم تعاىل اهللايعين أن  الفعل ىعل

 ىعل سابقة توبة: نوعان العبد ىعل اهللا توبة نأل يعلم أن ينبغي ،بالتوبة اهللا صفو  تعاىلسبحانه و  اهللا توبةطيب  

بعد توبة  الالحقة توبته وأما ؛للتوبة هتوفيق فهي العبد توبة ىعل ةسابقأما توبته على ال ؛الحقة وتوبة ،العبد توبة

: قال أن إىل))  واألنصار والمهاجرين النبي ىعل اهللا تاب لقد: (( تعاىل اهللا قال ،التوبة قبول فهي العبد

 تاب(()) الرحيم التواب هو اهللا إن ليتوبوا عليه اهللا تاب ثم: (( قبله نعم ))خلفوا الذينالثالثة  ىوعل((

  .  ))  وإذ قلتم يا موسى.(( نعم؟ ))الرحيم التواب هو اهللا إن ليتوبوا عليهم

   شيخ نعم ؟: :  السائل

  ؟ روح له كانت هل إسرائيل بنو عبدته الذي العجل: السائل

   .روح يف ما ))جسدا عجال(( :قال اهللا ألن ؛حياة فيه ما اةيواحل ))خوار له(( :بني اهللا ال،: الشيخ 

  : .......؟ السائل

أو نه ما فيه إال جمرد صوت فقط، أاهللا أعلم من اإلسرائيليات ما نصدق وال نكذب لكن ظاهر القرآن : الشيخ

ألنه لو أطلق  ؛ألنه وصفه باجلسد يدل على أنه ال روح فيه؛ أما أن يكون فيه روح فال  ؛صوت كصوت العجل

  ))جسدا((وقيل عجال لظن الظان أن فيه الروح فخرج دفع هذا الوهم بقوله: 



  القبضة؟  هذه:  السائل

مثال أو أن هذه القبضة صار فيها تأثري  هوطلتأثرت فيه هل أثرت حكما بأن مجلته  تأثري:  القبضة ما هلا  الشيخ

يقولون إن هذا الصوت ما هو طبيعي يف هذا الشيء وأن الريح تدخل  اإلسرائيليون  ؛بالصوت صوت هذا العجل

   من دبره وخترج من فيه فيكون هلا صوت نعم.

  ؟   .خاص. .  هل فيهالفظ التوبة : السائل

رجوع إال إذا قلنا إن التوبة من اهللا مبعىن قبول توبة العبد أي نعم يكون معناها غري  اال فرق فيها، كله:   الشيخ

   فيكون معناها واحد. أما إذا قلنا إن اهللا تاب عليه مبعىن رجع عن إعراضه عنه باإلقبال عليه ؛الرجوع

 اهللا ىصل الرسول عهد يف كان ملن واخلطاب ،إسرائيل بين يا أيضا واذكروا عيني))  ىموسا ي قلتم وإذ((: قال

 لن))  ىحت لك نؤمن لن ىموسا ي قلتم وإذ((  آخرها ىعل إنعام أوهلا يف األمة ىعل إنعامه لكن وسلم عليه

  ؟ تقتضي ما الإو  التأبيد تقتضي لكنها النفي تفيد النفي، تفيد

  .تقتضي ما: الطالب

 :كقوله يةغاال ىعل يدل مبا تقيد تارة: حاالت ثالث هلا ولكنها ؛به تقيد إذا إال ما تقتضي التأبيد :   الشيخ 

هذه واضحة إذا قيد مبا  ))ىموس إلينا يرجع ىحت عاكفين عليه نبرح لن)) (( اهللا ىنر  ىحت لك نؤمن لن(( 

 ولن: (( تعاىل كقوله التأبيد ىعل يدل مبا تقيد وتارة ؛التأبيد حتتمل وال التأبيد ىعل تدل ال إايدل على الغاية 

   .مثل لن يقوم فالن مطلقا تأتي أن :والثالث))  أيديهم قدمت بما أبدا يتمنوه

  ؛حمتملته فهي تقتضي ال أا ىعل القرينة دلت وإن ،للتأبيد فهي التأبيد تقتضي أا ىعل القرينة دلت إن فهذه 

، القرينة ذلك تقتضي قرينةال ريه ؟ تأبيد ما فيه أبدا، لكن شذا أيش يه ))تفعلوا ولن تفعلوا لم فإن((:  فمثال

  : الكافية يف مالكابن  قال وهلذا ؛لن حكم هذا إذا تقتضي ذلك نعم؟

  .فاعضدا  وسواه  اردد  قولهف      مؤبدا  بلن  النفي من رأىو         

 أن ))تراني لن(( ى:ملوس اهللا قولب استدلواوألجل ذلك  ؛للتأبيد لن :يقولون األشعرية بل املعتزلة ألن ؛اردد :قوله 

د ننقا لن أي)) لك نؤمن لن((  إذا طيب ؛مردود شك بال قوهلم ولكن ؛اآلخرة يف وال الدنيا يف ال ى،ير  لن اهللا

 مفعوال إالتنصب  ما وهلذا ؛نبصر مبعىن ىنر  ))جهرة اهللا ىنر  ىحت(( به جئت ملا لك نعرتف لن و ولن نصدق

سبحان اهللا وين  اهللا مفعول به نعم؟ ؛: حننتقديره فاعلها وين؟ مسترت؟ مسترت جوازا رؤية بصرية  األ ؛واحدا

 أنا تقديره ضمريال كان إذا : حنن، حنن قلنا لكمتقديره وجوبا ؟ مسترت فاعله مضارع فعلب ))ىر ن((اآلن النحو؟ 

...هذه مسائل بدهية ما هي  فهو مسترت جوازا نعم؟ لكن أوهي؟ هو وإذا كانجب، او و حنن فه  أو أنت أو



كل ما     ذاما يرضى منكم همن املسائل النحوية الصعبة ، هذه ميكن الذي يف أوىل ابتدائي يعرفها نعم ، ؛صعبة 

طيب  ؛جوازا رتتسوإذا كان تقديره هو أو هي فهو م ؛وجوبا مسترتأنا أو حنن أو أنا فهو ؟  تقديره كان الضمري

  هذا تقديره حنن فيكون مسترتا وجوبا.

 حينماقيل: إم قالوا ذلك  ؟ ذلك قالوا مىت ؛جهرا رؤية أي مطلق مفعول هي أو حال هذه)) جهرة((: وقوله  

  . رجال سبعني وسلم عليه اهللا ىصل ىموس منهم اختار


